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Boekbesprekingen

Een eersteklas landschap; De teloorgang van
natuurmonument De Beer. Ed Buijsman. 2007.
Uitgeverij Matrijs, Utrecht. ISBN 978 90 5345
328 5. 240 pag. Rijk geïllustreerd in kleur en
zwart-wit. Prijs: € 29,95. 

Auteur Buijsman (1948) heeft De Beer, het
1300 ha natuurgebied op de westpunt van
Rozenburg, nooit gekend. Hij kwam tot zijn
studie over de verdwijning van het gebied door
vanaf ca 1980 in Nederland plekken te bezoeken
die afgebeeld staan in Jac. P. Thijsses Verkade-
albums ‘Waar wij wonen’ en ‘Onze groote
rivieren’. Dat gebeurde om na te gaan hoe het
er daar uitzag ruwweg een halve eeuw eerder.
Op de plaats waar eens De Beer lag, trof Buijs-
man Europoort aan. Het intrigeerde hem wat
er zich afspeelde. Hij begon aan een omvang-
rijk archiefonderzoek, ging voor interviews op
zoek naar personen die in het verleden met het
gebied hadden te maken en legde ook een ver-
zameling foto’s en kaarten aan. Het onderzoek
nam jaren in beslag.
Afgezien van de natuurwetenschappelijke bete-
kenis van De Beer, spitste Buijsman de studie
toe op het bestuurlijk reilen en zeilen van het
natuurmonument en de gang van zaken tijdens
WO II, toen de bezetter op De Beer zijn
omvangrijkste complex van diens gehele 
Atlantikwall liet bouwen.
Hoofdmoot van het boek echter vormen de
gebeurtenissen binnen het bestuur en het
ambtelijk apparaat in dit land in de periode
1957-1964, toen Rotterdam het gebied inpalm-
de om het op de schop te kunnen nemen. Het
bestuur van de in 1935 opgerichte Stichting De
Beer bestond uitsluitend uit hoge ambtenaren,
verbonden aan verschillende departementen.
Het betrof veelal heren op leeftijd, die ‘tijdens
bijeenkomsten beleefde vragen stelden’. Toen
Rotterdam in 1957 met de plannen naar buiten
kwam, stelde het stichtingsbestuur zich terug-
houdend op, ‘men wilde niet hinderen’. Deze
houding, gevoegd bij een zekere loyaliteit ten
opzichte van Den Haag, maakte het voor Rot-
terdam niet zo moeilijk haar plannen door te
drukken. Het was al eerder, tijdens WO II, dat
binnen het stichtingsbestuur lieden elkaar 
verdachten er een dubbele agenda op na te
houden. Bovendien, de stad kon schermen
met economische belangen, wist zich gesteund
door Den Haag en ook door het overgrote deel
van de media. Toen de voorzitter van de Contact-
Commissie, tevens kamerlid, M. van der Goes
van Naters kamervragen stelde over de liquida-
tie van De Beer, schreef een Rotterdams och-
tendblad dat ‘het aanzien van de volksvertegen-

woordiging door de onbekookte vragenstelling
zeker geen goed gedaan werd’. De Rotterdam-
se burgermeester G. van Walsum vond de
kamervragen van zijn partijgenoot onbetaamd
en lastig. Hij beheerde ook de havenportefeuil-
le en stelde zich op het standpunt dat de 
Europoortplannen uitsluitend de gemeente
aangingen. Omdat ‘haven en industrie voor-
gingen’, steunde de fractievoorzitter van zijn
partij in de gemeenteraad van Walsum door
dik en dun.
De auteur is erin geslaagd de gebeurtenissen
achter de bestuurlijke schermen afstandelijk en
daardoor extra indringend neer te zetten. Deze
hoofdstukken laten zich lezen als een roman -
voor degenen die destijds het proces mee-
maakten als een horrorroman-, waarbij het
zorgvuldig gekozen illustratiemateriaal, veelal
in passend zwart-wit, een extra dimensie toe-
voegt. De schokkende fotoreportage waarin 
de lezer de feitelijke liquidatie te zien krijgt, is
grotendeels in kleur en heeft, omdat in olie
gedrenkte oude autobanden werden gebruikt
om de duinvalleien plat te branden, infernale
trekken. Maar degenen die het boek vooral ook
aanschaffen voor foto’s van De Beer in oude
glorie, kunnen hun hart ophalen. Buijsman
slaagde erin een groot aantal bijeen te brengen,

foto’s die de ruimte, het dynamische milieu
van het landschap en de kustvogels die er leef-
den voortreffelijk weergeven. Ook opgenomen
is de kaart van De Beer die Jan Joost ter Pelk-
wijk ooit maakte, een kaart met anekdotische
tekeningetjes, die Jan P. Strijbos in 1978 in dit
tijdschrift van commentaar voorzag. Voorts
krijgen we te zien ‘de kwitantie’ van 12 mei
1964 waarmee het natuurmonument voor ruim
veertien miljoen gulden door de Dienst der
Domeinen werd overgedragen aan Rotterdam.
Op die datum was De Beer al nagenoeg ter
ziele.
In een apart wederom met schitterende land-
schapsfoto’s geïllustreerd hoofdstuk neemt Jan
Koolen de lezer mee op een wandeling over
het natuurmonument, waarbij hij op 45 mar-
kante punten uit de doeken doet wat er was te
zien. Dit hoofdstuk completeert een bijzonder
boek, waarmee Nederland blij kan zijn dat het
is verschenen. Omdat de ondergang van De
Beer als ‘winst’ opleverde dat het een omslag
in het denken over natuur in dit land markeer-
de, omschrijft Buijsman in het slothoofdstuk
‘De prijs van de vooruitgang’, de gebeurtenis
als een kantelpunt. Laat dit zo zijn, maar die
prijs was dan wel hoog.
Gerard Ouweneel
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Plantenvademecum voor tuin, park en land-
schap (6de druk) plus cd-rom met 1500 plan-
tensoorten en 130 zoekfuncties. Arie Koster.
2007. Ellis van Midden (red.). Uitgave: Fontai-
ne Uitgevers bv. ISBN 978-90-5956-172-4; NUR
941. 416 pag. en 950 foto’s. Prijs: € 34,90 excl.
verzendkosten. Verkrijgbaar in de boekhandel
of via de webwinkel (art. nr. 96742) van de
NBV (Nederlandse Bijenhoudersvereniging):
www.bijenhouders.nl.

Dit plantenvademecum (met ruim 1500 plan-
tensoorten!) heeft als doel de esthetische en
ecologische kwaliteit van onze woonomgeving
te verbeteren; ‘groen voor gezondheid, welzijn
en biodiversiteit’. Hiervoor zijn meer bloeiende
plantensoorten nodig en een ecologisch
beheer van (openbaar) groen. Maar in hoever-
re is deze ‘verbeterde kwaliteit groen’ betaal-
baar én geeft het geen overlast voor omwonen-
den en gebruikers resp. wordt het door het
publiek aanvaard? Dit zijn twee veel bepalende
uitgangspunten in het tegenwoordige open-

baar groenbeheer waaraan de auteur meer
aandacht had kunnen besteden.
De eerste twee hoofdstukken (helaas niet 
geïllustreerd) beschrijven op een leesbare
manier o.a. de trends in (ecologisch) groen-
beheer van de afgelopen 100 jaar, en alle
mogelijke groeiplaatsfactoren, bodemeigen-
schappen en beheermaatregelen.
In hoofdstuk drie beschrijft Koster de centrale
rol van (honing-) bijen en dagvlinders als 
schakel tussen mens en natuur. Om hun aan-
wezigheid te bevorderen is voor elke planten-
soort de betekenis voor dagvlinders en bijen,
maar vooral die van gedomesticeerde honing-
bijen, aangegeven. De afwezigheid van zweef-
vliegen valt hier overigens op; immers een
belangrijke en grote groep bestuivers. Leidt
deze kennis over plantensoorten, zoals Koster
beweert, wel tot een toename in wilde, minder
algemene insectensoorten?
In hoofdstuk vier zijn alle plantensoorten voor-
zien van een veelomvattende beschrijving met
nog meer opvallende (nieuwe) kenmerken:
‘toepassing’ (tuin, tegel en steen), ‘zintuig-
plant’ (geur, tast en smaak) en ‘beheer en
beheerstype’, kort en duidelijk uitgelegd in

twee legenda’s. In de hoofdstukken vijf en zes
kunnen met behulp van een eenvoudige hoofd-
sleutel, 26 herkenningstabellen, 479 duidelijke
foto’s en 55 keurige tekeningen de planten-
soorten uit hoofdstuk vier worden opgezocht
en herkend. Foto’s, tabellen en beschrijvingen
zijn aan elkaar gekoppeld wat erg handig is.
Dan is er nog de hulp van een cd-rom met
heel veel extra informatie en 130 zoekfuncties:
niet eerder kon zo snel een gewenste lijst van
plantensoorten worden samengesteld afhanke-
lijk van het doel van de gebruiker. Ten slotte is
al deze informatie voorzien van een zeer lange
lijst, veelal wetenschappelijke, referenties.
Ondanks de paar kanttekeningen heeft dit
omvangrijke plantenvademecum veel praktische
waarde en is uitermate geschikt bij het (ecolo-
gisch) beheer van openbaar groen. Daarnaast
aan te bevelen bij imker-, natuurverenigingen
en particuliere tuinbezitters, die zich willen
bekommeren om meer foerageermogelijkheden
voor niet alleen honingbijen, maar ook voor
die van wilde insecten. 
Jelte Pieter Dijkstra
Community and Conservation Research Group,
RUG
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